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 תחנת כוח קסם אנרגיה 98תת"ל  25.8.19סיכום דיון בשירות ההידרולוגי 

 

שיץ, מנהל האגף להידרולוגיה השירות ההידרולוגי ברשות המים; בד"ר יעקב לי משתתפים:
ד"ר עמוס ביין, יועץ; נועם לוי, גיאוטבע ייעוץ סביבתי; חזי קוגלר, מנכ"ל 

 משותף קסם אנרגיה

 

 שיץ מיום בד"ר לישהוכן ע"י תחנת הכח קסם"  ת"השלכות ההידרולוגיות של הקממסמך דיון ב .1
18.04.19  

" שבוצע לבקשת החברה בשטח התחנה / האזור המיועד להצבת סולר 1נדונו תוצאות קידוח "קסם  .2
שהוגשו ע"י  , כולל המסמך המתייחס לרגישות ובו חתכים גיאולוגיים, הגיבוי, והמסמכים הנוספים

 החברה לעיון השירות ההידרולוגי.

תוואי קו הדלק( על רקע שטח התחנה + שטח כן נדונו תכונות האזור שבו מצויה התוכנית ) .3
 )ההר והחוף(, קידוחי עבר, הרכב הקרקעות, וכו'.האקוויפרים 

בכך שאין ממצא המתייחס  הבהיר שתוצאות הקידוח שנקדח הם "מוזרים מאוד"שיץ בד"ר לי .4
הדו"חות הנתונים הקיימים בשירות ההידרולוגי ו ניתוח. עם זאת מפלס מים בחבורת יהודהל

ות גבוהה יחסית על  כך אדברמת ומאפשר להניח ההידרוגיאולוגיים שנשלחו אליו ע"י החברה 
ן פני הקרקע שטח תחנת הכוח מצוי בתחום שבו קיימות שכבות סלע אקוויקלודיות החוצצות ביש

 .להלןכמפורט יש לבצע השלמות הנחה זו  מנת לאשש  עלואקוויפר ההר. 

 שיץ בהתאם לאמור להלן;בהחברה תגבש תוכנית לקידוחים שתוגש לאישורו של ד"ר לי .4.1

 ." יאטם בבטון לאחר ניקויו1קידוח "קסם  .4.1.1

 מטר 25-של כ לעומק רדודהאחד " יבוצעו שני קידוחי ניטור, 1ליד קידוח "קסם  .4.1.2
בה זוהה אופק מים מליחים  )?(/חרסית אלוביאלית עם שברי גיר וצורלשכבה חולית

פר ההר )חבורת יהודה(, יבוצע ניתוח הידרולוגי יעד לאקוומטר  60-של כלעומק והשני 
לרבות סט  ,כמקובל מלאלוג כולל )גיאוטכני  / ליתולוגי / טרטיגרפי.  סחתך לרבות
רת הר הצופים ובה שזוהתה כחבכבש  מליחות המים, מפלס המים. ,(חשמלייםלוגים 

 תתבצע בדיקה פאלונטולוגית. 

של לעומק נוסף  באזור הדרום מזרחי של התוכנית )שטח התחנה( יבוצע קידוח ניטור .4.1.3
, מליחות לוגהידרולוגי לרבות גיאויבוצע ניתוח שגם בו  אקוויפר ההר למטר  60-כ

 מפלס המים.ו המים

לגבי קידוחים שבוצעו באזור מהארכיון החברה תפנה למכון הגיאולוגי לצורך קבלת נתונים  .4.2
 במשך השנים לרבות בקרבת תוואי קו הדלק, ויבוצע ניתוח של הנתונים מאותם הקידוחים

לפני השטח )אלוביום, דות הרלבנטיות שבין גג חבורת יאחרי היחככל שניתן במטרה לעקוב 
 .איאוקן(-ה. ויחידות קירטוניות/חוואריות מגיל סנון"אקוויפר" החוף, סקיי

  



והקו על בסיס  מפורט לסביבת התחנההידרולוגי -גיאו מודל החברה תגיש לבחינת ד"ר ליבשיץ  .4.3
 :תוך התייחסות אלוהקיימים ניתוח הנתונים מן הקידוחים החדשים 

 ופני השטח. היחידות הרלבנטיות שבין גג חבורת יהודהרום של  וקטורליסטר יפוימ -
 .ובחבורת יהודהמליחות המים בשכבה הרדודה  -
 אקוויפר חבורת יהודה.ובבשכבה הרדודה מפלסי המים  -
 גיאולוגי בהתאם לממצאים נוספים שייאספו מקידוחים קיימים.-השלמת הניתוח ההידרו -

 .לאחר עיון בחומרים כמפורט מעלהינתן  ת 98מתן המלצת השירות ההידרולוגי לגבי תת"ל  .5

 לו"ז:  .6

 ימים. 10החברה תגיש לאישור ד"ר ליבשיץ את תוכנית הקידוחים תוך  .א

 .במקביל יסוכם חוזה לביצוע עם קבלן קידוחים .ב

 ימים 14, תוך (4.2)סעיף  נתוני הקידוחים הקודמיםשל ניתוח החברה תגיש לד"ר ליבשיץ  .ג
 .מהמכון הגיאולוגי.לאחר קבלת הנתונים המשלימים

ימים  20, תוך  (4.1)סעיף  החדשים ליבשיץ את תוצאות הקידוחיםהחברה תגיש ל ד"ר  .ד
 סיום קדיחתם.מיום 

 שגותהעברה לה ךהקרובה לצורהות"ל  דיון במליאת לעלות לצפויה כי התוכנית עדכנה החברה  .7
באישור השירות בפועל תותנה ההפקדה ש באופן ועדות מחוזיות והערות הציבור )הפקדה(, 

  .המפורט לעילבהתאם למתווה וללוח הזמנים  רשות המים/ההידרולוגי

 

 

 , גיאוטבע ייעוץ סביבתי בע"מ.נרשם ע"י: נועם לוי


